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Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

Nr. 4%) din 14 APRILIE 2020

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere si evalua-e a ofertelor

Încheiat astăzi, 14 APRILIE 2020, cu ocazia deschideri ofertelor depuse în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii prestate de medici specialisti — pentru
Centrul MaternalAlexandria şi Centrul de Urgentă din cadrul DGASPC Teleorman.

cedura deatribuire : Procedura Simplificata Proprie
d CPV: 85121200-5 Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

Număr Anunt de participare: ADV1139961 / 07.04.2020 - SICAP și
Site-ul: www.dgaspctr.ro Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
'aloare estimată totală: 40000,00 lei
'ermenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de email: achizitiildgaspetr.ro:

14.04.2020,ora 11: 00

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziţia Directorului General al DGASPC Teleorman nr.
226 din 07 Aprilie 2020 , compusă din
1. Nicolae Raluca Eluţa — presedinte cu dreptde vot,
2. Vătafu Livia Florina — membru comisie,
3. Sănducu Liviu — membru comisie,
a procedat astăzi 14 Aprilie 2020, ora 12:00 , la sediul Di'ccţiei Generale de Asistentă Socială şi
Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Dună-ii, nr. 7, la deschiderea şi evaluarea
ofertelor depuse pe adresa de email: achizitiil (Bdgaspctr.ro pinăla data de 14.04.2020 , ora 11:00,în
vedrea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii prestate de medici specialisti
— pentru Centrul Maternal Alexandria şi Centrul de Urgentă din cadrul DGASPC Teleorman

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în

conformitate cu:
1) Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițile publice ;

3) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiunede lucrari si concesiune de servicii,
precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nati>nal de Solutionare a Contestatiilor nr.
101/2016.

4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu rnodificările ulterioare:
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu raodificările şi completările ulterioare ;



6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
7)Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum şi organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bgetare șilegale;

8)Ordinul nr.158/2018 privind aprobarea formulirelor standard ale proceselor-verbale
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune deservicii.

9) www.anap.g0v.ro
10) www.dgaspctr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a proceduriide achizitie vublică

ri /răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a
candidaturilor/ofertelor

Nu aufost clarificări /contestații, depuse la documentaţia deatribuire.
2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenței comisiei si
invita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate, impartialitate și disponibilitate,
care se anexează prezentului proces verbal.

Se trece la deschiderea adresei de email: achizitii lQdgaspotr.ro pentru vizuclizarea ofertelor
depuse de participanții ofertelor şisc constată faptul că la prezenta procedură a fost depuse o singurăofertă de către CMIDr. NAIDIN FLORICA — oferta depusa in data de 14.04.2020, ora 09:55

Se consemnează documentele depuse de ofertantul CMI Dr. NAIDIN FLORICA în cadrul
anunţului de participare :

Ofertant CMI Dr. NAIDIN FLORICA|DA|Ofertafinanciara[Valoare oferta financiara: 40000 Iei --
Oferta Tehnică - Certificat de înregistrare fiscala »

Seria A, nr.0299419 / 01.01.2007
- Certificat de membru emis de Colegiul
Medicilor din Romania ,

nr.12616/ 29.11.2017
“Certificat de confirmare pentru
specializarea medical:ADEVERINŢĂ DE
MEDIC PRIMAR - MEDICINĂ
GENERALĂ, nr. 5704/30.07.1998
-Asigurare malpraxis : Polita Seria G

Nr.968050 valabila pana la 31.12.2020
-Aviz anual privind exercitarea profesieide
medic emis de Colegiul Medicilor, valatiil
pana la 31.12.202)

|



2,3, Procesul de evaluare Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor

Comisia de evaluare, trece la analiza documentelelor ofertei depuse de către ofertantul
CMIDr. NAIDIN FLORICA.

In urma analizei documentelor ofertei, comisia decide următoarele :

- oferta candidatului CMI Dr. NAIDIN FLORICA este admisibilă pentru îndeplinirea
cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere al cerințelor tehnice.

Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnică și trece la evaluarea ofertei financiare.

Comisia de evaluare analizeaza propunerea financ ara sub aspectul existenţei corecțiilor
admise de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobişnuit de scăzut
în raport cu ceea ce urmează a fi prestatşi decide că:

- oferta financiară propusă de către CMI Dr. NAIDIN FLORICA,în valoare de 40000,00 lei
pentru perioadade 8 luni este admisibilă şi conformă .

CAPITOLUL 3

Concluziisi semnături
Comisia de evaluare, avand la baza procesulde evaluare desfasurat si relatat în prezentul Proces

Verbal al şedinţei de deschidere si evaluare a ofertelor, in conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernuluirr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
Publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, hotărăște că oferta propusă
de catre CMI Dr. NAIDIN FLORICA în valoare de 40000,00 lei este câstigatoare la procedura
proprie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii medicale prestate de
medici specialisti, Cod CPV:85121200-5.Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere si evaluare a
ofertelor.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar original, care va
fi transmis — postat în cadrul anunţuluide participare pe site-ul www.dgaspctr.ro,Sectiunea Achizitii
Publice/Anunturi.
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